
    96اردیبهشت  -دانشگاه محقق اردبیلی                                              تازه های پژوهش در علوم ورزشیهمایش ملی  دومیندومین
  

 

 بسمه تعالی

زمانبندی  دومین همایش ملی تازه های پژوهشی در علوم ورزشی برنامه    

 

 
 

 9-8                پذیرش   

مجید اهلل کالم از آیاتی تالوت   
 
 
 

 افتتاحیه

5/9-9 

ایران اسالمی جمهوری سرود اجرای  10/9- 5/9 
دانشگاه ترممح ریاست صادقی گودرز پروفسور آقای جناب گویی مقدم خیر  20/9- 10/9 

نانجوا و ورزش وزارت فرهنگی امور محترم معاون احمدی عبدالحمید دکتر آقای جناب سخنرانی  30/9- 20/9 

ایران امید والیبال ملی تیم محترم سرمربی سیچلو خوان آقای جناب سخنرانی  45/9- 30/9 

آسیا والیبال فدراسیونکن محترم نماینده درخشنده مسعود دکتر آقای جناب سخنرانی  55/9- 45/9 

  جناب آقای پروفسور فرهاد رحمانی نیا )بیش تمرینی در والیبال(

 سخنران کلیدی

20/10- 55/9 

 20/10 -45/10 جناب آقای پروفسور مهرداد محرم زاده)مدیریت و برنامه ریزی راهبردی در والیبال(

 45/10 -11 جناب آقای پروفسور فارسی)استرس در والیبال(

 11 -15/11 پذیرایی

بازدید از پوسترهای همایش افتتاح مرکز سالمت و تندرستی دانشگاه و  30/11- 15/11 

 سخنرانی                            

 30/11 -40/11 فرناز سیفی ی  ردبیلاهای  پالسما در دانشجویان دانشگاه محقق  نقش سطوح مختلف فعالیت بدنی بر آمینوتیول

حرکتی پسران نوجوان نخبه جهت استعداد -ویژگی های آنتروپومتریکی، بیومکانیکی و آمادگی جسمانی

متر کرال سینه 400یابی و پیش بینی عملکرد  شنای   

آمنه پوررحیم   50/11- 40/11 

 و  FEV1تاثیریک دوره تمرین هوازی و مصرف مکمل روغن ماهی سالمون بر شاخص های تنفسی 

PEF   و تعداد ضربان قلب در پسران دانشگاهی چاق مستعد بیماری آسم 

 سجاد

 عزیز خواه آالنق

12- 50/11 

 12 -10/12 لیدا فرض اله زاده عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی بانوان شهر اردبیل

 10/12 -20/12 فرزانه ساکی ارتباط بین نمرات ثبات چرخشی و عملکرد ورزشی تکواندوکاران جوان

اثر برنامه تمرینی ویبریشن کل بدن  بر شاخص های منتخب آمادگی  جسمانی در سالمندان مرد 

 غیرفعال

 20/12 -30/12 صفورا حشمتی

ود؟آیا کوتاهی ایلیوسواس می تواند منجر به غلبه سینرژیستیکی در عضالت اکستنسور ران ش  30/12 -40/12 شیرین  عالی 

ب بهبودی متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی در ورزشکاران می تغییری ظریف در الگوی حرکتی موج

 گردد  )تغییراتی فراتر از صفحه حرکتی ساجیتال(

 40/12 -50/12 فرهاد رضازاده

شناختی بر پارامترهای فضایی زمانی راه رفتن با تکلیف ثانویه در زنان  -تاثیر تمرین حسی حرکتی 

 سالمند

 50/12 -13 سحر محمدزاده

ایزاهداء جو   10/13- 13 
 10/13 -40/14  ناهار و نماز

 

 


